
* A tájékoztatás nem teljes körű, kérjük részletekért keresse fel  
www.neff-home.com/hu/promociok/slideandhide10 weboldalt.

10% 
pénzvisszat érít és*

NEFF SLIDE & HIDE®  
SÜTŐKRE



INSPIRÁLÓDJON A NEFF EGYEDÜLÁLLÓ 
SLIDE & HIDE® SÜTŐIVEL!
Teremtsen konyhájában exkluzív és egyben inspiráló hangulatot 
a NEFF egyedülálló Slide&Hide® sütőjével, melynek különleges 
esszenciáját a sütőtér alá csúsztatható ajtaja adja.

Vásároljon 2019. január 1. és február 
28. között NEFF Line vagy Collection 
választékunkból Slide&Hide® vagy 
Hide® sütőt, hogy a konyhában töltött 
pillanatok még varázslatosabbak 
lehessenek! A különleges megoldásokat 
kínáló NEFF sütők ugyanis inspirációt 
nyújtanak az exkluzív gourmet élmény 
tökéletes átéléséhez!

 A promócióban való részvételhez nem kell mást tennie, mint névre szóló, a készülék 
típusszámát is tartalmazó számlájával és személyes adataival regisztrálnia  
a www.neff-home.com/hu/promociok/slideandhide10 weboldalon. Sikeres  
regisztrációját követően a sütő bruttó vételárának 10%-át banki átutalással  
megtérítjük Önnek.*

A regisztrációt megteheti 2019.01.01 - 03.15. között, amelynek sikerességéről  
minden esetben értesítő e-mailt küldünk a regisztrációkor megadott e-mail címre.  
Amennyiben ezt nem kapta meg, vagy egyéb kérdése lenne, kérjük, jelezze a  
06 80 200 201-es telefonszámon vagy a neffsuto10@mediator.hu címen.

* További részletek, a promóciós szabályzat és  
a promócióban részt vevő készülékek listája:  
www.neff-home.com/hu/promociok/slideandhide10



Helytakarékos – a sütő alá
csúsztatott ajtó rengeteg helyet
szabadít fel a konyhákban.

Egyedi – hadd irigykedjenek
vacsoravendégei az eltűnő
ajtóval rendelkező sütőre.

Slide®: A sütőajtó nyitásakor vagy 
csukásakor elfordul a fogantyú, így  
mindig biztosan tarthatja az ajtót.
 
Hide®: Nyitott helyzetben
a sütőajtó teljesen eltűnik a sütő aljában,  
így akadálytalanul férhet a sütő belsejéhez. 

Könnyen hozzáférhető – bármikor 
meglocsolhatja, megkóstolhatja  
és szemmel tarthatja ételét.

INSPIRÁLÓDJON A NEFF EGYEDÜLÁLLÓ 
SLIDE & HIDE® SÜTŐIVEL!

SEMMI SEM KERÜLHET TÖBBÉ  
AZ ÚTJÁBA, MÉG A SÜTŐAJTÓ SEM.
Nyissa ki a NEFF egyedülálló,  sütő alá csúsztatható sütőajtaját  
és érezze a kreativitás szelét!

A NEFF sütői igazi különlegességnek 
számítanak, hiszen a sütő alá 
becsúsztatható ajtó nemcsak, 
hogy még élvezetesebbé teszi 
a sütést, de rengeteg helyet is 
felszabadít a konyhában, és jobb 
hozzáférést biztosít a 71 liter 
űrtartalmú beltérhez, így Ön 
bármikor könnyedén és tetszőleges 
testhelyzetben hozzáférhet 
ételeihez.



NEFF Gourmet Center Bemutatóterem 
Budapest, II. kerület, Árpád fejedelem útja 26-28. 

NEFF Márkaszerviz 
1023 Budapest 
Árpád fejedelem útja 26-28. 
Call Center: +36 80-200-201 

©NEFF 2018. Készült a BSH Kft. megbízásából.  
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki  
változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Weboldal: www.neff-home.com/hu 
Keressen minket Facebook-on:  
https://www.facebook.com/NeffMagyarorszag/   

Keressen minket a Instagram-on: 
www.instagram.com/neffhungary


